
  باسمه تعالی

)علیه السالم(الرضاموسیابنعلییاعلیکالسالم

  )علیه السالمرضا(امام. کنداحیاراامامرکهکسیکندرحمتخدا

  

  فراخوان

  خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضويهمایش

)لیه السالمع(رضاامامالمللیبینجشنوارهدورهزدهمیننپا

  1396  -کرماناستانجنوباسالمیارشادوفرهنگکلاداره

  

:اهداف

رضويمنورفرهنگترویجواشاعه) الف

علیه السالم)(رضاامامسیرهبامرتبطپژوهشیفعالیتهايگسترش)ب

   علیـه السـالم  رضـا اماممعارفوسیرهزمینهدرپژوهشیآثاربرتر  پدیدآورندگانوکنندگانتولیدگرامیداشت) ج

آثاراینترگستردهانتشاربه،کمک

د) تحکیم بنیان خانواده با الهام از سبک زندگی رضوي

  :فراخوانمحورهاي

تکریم سالمندان در خانواده بر اساس آموزه هاي رضوي-

آموزه هاي رضويمبارزه با تجمل گرایی در خانواده بر اساس -

رضوينقش مصرف و درآمد در پایداري خانواده بر اساس آموزهاي -

  خانواده و سرمایه اجتماعی در فرهنگ رضوي-

:مقررات شرکت در همایش

ــه -1 ــرارســالونــامثبــتفرآینــدورســانیاطــالعکلی نشــانیبــهتــوسشــمستارنمــايطریــقازاث

jonobkerman.shamstoos.ir  وportal.shamstoos.irشودمیانجام.

14قلـم باوروتکصورتبه-A41صفحهرويراخودمقاالتتوانندمیمحترمپژوهشگرانومحققان-2

سـامانه ثبـت   بـه صفحه20درحداکثروصفحه15درحداقلوشدهتایپبصورت B Nazaninفونتو

.فرمایندارسالهمایشنام الکترونیکی



ضـرورت، واهمیـت هـدف، مساله،بیانمقدمه،کلیدي،واژگانچکیده،: شاملبایستمیارسالیمقاالت-3

باشدمنابعفهرستوگیرينتیجهموضوع،پردازشپژوهش،هايیافتهروشها،پرسش

  همایش توسط صاحبان اثر ارایه خواهد شد.مقاالت برگزیده در -4

باشندمعتبرشناختیکتاباطالعاتومستندمآخذومنابعفهرستداراياستالزمارسالیمقاالت-5

داردمی محفوظخودبراياثر پدیدآورندهنام ذکرباچاپبرايراارسالیمقاالتازاستفادهحقدبیرخانه-6

باشندکردهشرکتدیگريهمایشهیچدرنبایدارسالیآثار-7

.باشندبرخوردارهمایشاهدافباهمسومحتوايازبایدمقاالت-8

علمـی لحـاظ بهراالزمضوابطوباشندنشدهمنتشردیگرجاییدرکهدرصورتیهمایشبرگزیدهمقاالت-9

  نماینـد، کسـب راالزمامتیـازات رضـوي فرهنـگ علمـی پژوهشـی   فصلنامهداوريمرحلـه دروبودهدارا

  .شوندمیمنتشرفصلنامهایندر

مقالـه ارایـه وهمایشاختتامیهمراسمدرشرکتبهمنوطبرگزیدگان،تقدیرلوحوتندیسجوایز،دریافت-10

.باشدمی

  جوایز همایش:

  ریال 000/000/30+ مبلغ همایش + لوح سپاس  تندیسنفر اول: 

  ریال 000/000/20+ مبلغ تندیس همایش + لوح سپاس نفر دوم: 

  ریال 000/000/13+ مبلغ تندیس همایش + لوح سپاس نفر سوم: 

  شایسته تقدیر:

  ریال 000/000/10نفر چهارم: لوح سپاس + مبلغ 

  ریال 000/000/10نفر پنجم: لوح سپاس + مبلغ 

  ریال 000/000/10فر ششم: لوح سپاس + مبلغ ن

  ریال000/000/10نفر هفتم: لوح سپاس + مبلغ

ریال 000/000/10نفر هشتم: لوح سپاس + مبلغ 

خش ویژه : ب

  در بخش ویژه به تولید آثاري پرداخته می شود که محتوا و مضمون آثار حول محور کرامت انسانی با الهام از 

  به عنوان مثال: علیهم السالم و قرآن کریم باشد . آموزه هاي رضوي، اهل بیت

خداوند می فرماید: 70[در سوره اسراء آیه 

» مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدنْ خَلَقْنَا تَفضیالومیرٍ ملَی کَثع«



  ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار کـردیم و از چیزهـاى خـوش و پـاکیزه روزى دادیـم      

  و بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان دادیم.

  قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

»و الْأَب ةٌ وداحو ّالْأُم و داحالَى وتَع و كارتَب ّاِلإِنَّ الرَّبمبِالْأَع زَاءالْج و د101ص 49بحار االنوار ج  - »اح  

امام رضاعلیه السالم فرمودند: خداي همه ما یکی است، همه از یک پدر و مـادریم و جـزاي هـرکس برابـر اعمـال      

اوست.]

قرآنـی آمـوزه   براي تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر مستند حدیثی یـا روایـی یـا    تبصره : 

  مورد نظر را ذکر نماید .

  

  

  جایزه بخش ویژه کرامت انسانی به یک نفر:
  

  ریال  000/000/30لوح سپاس ، تندیس جشنواره و جایزه نقدي به مبلغ  –الف 

  در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینی علیه السالمشرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا–ب 

  مهم: نکات

برگزیـدکان بـه وبودهجشنوارهدبیرخانهعهدهبهجشنوارهطولدرپذیراییواسکانذهاب،وایابهزینه- 1

پرداخـت ) سـکونت محـل موقیعتبهتوجهبا- ايجادهوریلی- سفرهزینهکمک( جشنواره،پایانیمرحلهدر

.شدخواهد

  ارسال فرمایید. www.shamstoos.irهرگونه نظر و پیشنهاد را از طریق سامانه نظام پیشنهادات برروي سایت - 2

 :برگزاريتقویم

  31/3/96: مقالهچکیدهارسالمهلتآخرین

  31/6/96: مقالهاصلارسالمهلتآخرین
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